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 حقوق الطفل يف اإلسالم خطبة بعنوان: 
 م9201 فرباير 8 –هـ 4014 ةاآلخر مجادى  3بتاريخ: 

 
 عناصر الخطبة:

 العنصر األول: أوالدنا بين النعمة والنقمة
 العنصر الثاني: حقوق الطفل قبل والدته
 العنصر الثالث: حقوق الطفل عند والدته.
 العنصر الرابع: حقوق الطفل بعد فطامه  

 ر الخامس: المسئولية عن األوالد أمام الله يوم القيامةالعنص
 المقدمة:                                                            أما بعد:

 العنصر األول: أوالدنا بين النعمة والنقمة
ـِتَف   َلل ِسـَِِتك و  َوَلل ـَواِمك و  َوِمـن  آاَيتِـِ  َخق ـ    الزواج آية من آايت هللا يف الكون؛ قال تعاىل: } إن  عباد الله: ِِ َواخ  َر  اَواِت َواأ  ََ السَّـ

َِيَ    .(22الروم: ) { ِإنَّ يف َذِلَك آَلاَيٍت لِق َعاِل
هــوا ااةــاة؛ ور يعــر  قةَــة هــوا الِعَــة إر مــن ف ــ ها  مــن ل ــف ولفأــف ولرفــف الــِعو يفالــه هــ  معَــة الولــ  ومــن ةــرة هــوا الــزواج 

 ف  ها؛ ودفف الغايل والثَي من ل ف ااصول عقةها!! واكتوى بِار 
وتكتَـف فرةــة اامســان لــوا الِعَــة إذا م َّــ  لوردا عقــن تعــالةو الــ ين الصـميةن؛ ورلهــو تربةــة إرامةــة  ــقةَة؛ فةكومــوا قــرة عــي لــ  يف 

ــ  : لَ ةةاتــ ؛ ويف مــواحين ةســِات  يف آخرتــ ؛  ــَرَة َرِ ــَ  انَّ  َعِ  م َســان  فَعــن  َلِ  ه َريـ  ــِ  َوَ ــقََّو َقــاَل:ا ِإَذا َمــاَت اا ِ ــوَل انَِّ َلــقَّن انَّ  َعَقة  نَّ َر  
ع و َل  ا )رواا اجل تَـَفف  بِِ ؛ َوَوَلٌ  َلاِلٌن يَ   ق    ِإرَّ ِمن  َثَفٍث: َلَ َقٌة َ ارِيٌَة؛ َوِعق ٌو يـ ِـ  ََ  .َاعة إر البخاري وابن ما ة(امـ َ َطَف َع

 تربةة لوردهو؛ وتركوا هلو اابف عقن الغارب فقو يعقَوهو ؛ فإن اأورد يف هوا ااال يكومون م َة!! اأبوانلما إذا لمهف 
ٌَِة {  َا َلم َوال ك و  َوَلو رد ك و  ِفتـ  َ وا َلَّنَّ ا لي: اختبار وامتميان مِـ  لكـو؛  .فاأورد اختبار وامتميان لإلمسان كب ةة الِعو؛ قال تعاىل: } َواع َق

 .( ا ون لا مِ ؟ا ) تفسري ابن كثريذ لعطاكَوها لةعقو لت كروم  عقةها وتطةعوم  فةها، لو ت تغقون لا عِ ، وتعتإ
 َلِ  ول   بي لِا الر ول لقن هللا عقة  و قو لن اأورد يول ون فطرة م ةة بةأاء ولألبوين دوٌر كبرٌي يف  عقهو معَـة  لو م َـة  !! فـََعـن  

لـ وٍد ِإرَّ ي ولَـ   َعقَـن ال ِفطـ رَ ه َريـ َرَة َلمَّ  : قَاَل َر  ول  انَِّ َلقَّن انَّ  َعَقة ِ  َوَ قََّو:ا َما ِمـن  َمو  َدامِـِ  َويـ َِصِّـَرامِِ  َور َسَِّسـامِِ ؛    َكاَن يـَ  ول  ِة؛ فَـ َبـََواا  يـ َهوِِّ
ــوَن  س  ــة  مَج َعــاَء؛ َهــف   ِ  ََ ــة  َلِة ََ ــَتل  ال َبِهة ــا تـ ِـ  ََ ت و } ِفط ــَرَة انَِّ الَّــِه َفطَــَر الَّــاَ  َك ــَـ  ِْ ــَرء وا ِإن   ــَرَة: َواقـ  َ َّ يـَ  ــول  َلب ــو ه َريـ  َعاَء؟!  ِفةَهــا ِمــن  َ ــ  

َها َر تـَب ِ يَف ِِلَق ِ  انَِّ {)متف  عقة (  .َعَقةـ 
 –والعةـاذ ل   –  مماهتَـا، والولـ  العـال الأـال فالول  الصاحل البار يكون قرة عي لوال ي  يف ةةاهتَا؛ ورلة  ةسـِات  ـاٍر هلَـا بعـ

 يكون  ببا  ل  اء وال ي  يف ةةاهتَا؛ ورمبا رت  ذلك هلَا بع  املَات ب عوات الِا  عقن املؤذي وعقن وال ي .
خالةــة مــن كــف م ــ  الصــأ لمامــة عِــ  وال يــ ، وققبــ  الطــاهر  ــوهرة  ــاذ ة »ي ــول اامــام الغــزايل ر ــ  هللا يف ر ــالت  ل:ــف الر ــا ف: 

ولورة، وهو قابف لكف ما م  ، وما ف إىل كف ما رال ب  إلة ، فإن ع وِِّد اِلري وعقَ ؛ م ـ  عقةـ  و ـع  يف الـ مةا واآلخـرة لبـواا، وكـف 
َف إمهال البها و؛ ْ   وهقك، وكان الوحر يف رقبة ال ةِِّو عقة  والوايل ل   «.معقو ل  ومؤدِّب، وإن عوِِّد ال ر ول مهِ 
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 الطفل قبل والدته وقنصر الثاني: حقالع
 ا ـاء ف ـ  ا –ر ـ  هللا عِـ   –عَـر بـن اِلطـاب هِـا  عـ ة ة ـول لأللفـال يف اا ـفم، وقـ  مجعهـا وِلصـها  ـة    عباد اللهه: 

ؤمِي للـة  بـ  عقـن ع وقـ  أبةـ ، ومسـةام  ا وقـ ، ف ـال الولـ : اي لمـري املـر ف ي كو إلةـ  ع ـول ابِـ  ، ف ةأـر عَـر الولـ  وابِـ  ولمَّ 
مســ ، ويعقَــ  الكتــاب ) لي القولــ  ة ــول عقــن لبةــ ؟ قــال: بقــن، قــال: فَــا هــ  اي لمــري املــؤمِي؟ قــال عَــر: لن يِت ــ  لمــ ، و ســن 

:ةة كامـ  وو ـ ، وقـ  مسـاع   عـف  ) لي خِفسـاء ح ال رآن (، قال الول : اي لمري املؤمِي إن ل  مل يفعف ْةَا  من ذلك، لما لم  فإهنا 
ت ـكو ع ـول ابِـك، وقـ  ع  تـ  قبـف لن يع ـك،  فالتف  عَر إىل الر ف وقال ل :  َ  إيلَّ  0، ومل يعقَين من الكتاب ةرفا  واة ا  (

 .، عب هللا  لن عقوان() تربةة اأورد يف اا فم اول  ت إلة  قبف لن يس ء إلةك ؟! 
واله ه  عامف ر ة  يف التِ َة السـوية الصـااة وتتَثـف  ؛طففالة ول من اآلاثر واأةاديث مستخقص  اأثر وغريا هوا ومن خفل

 -:ويل وه  : ة ول الطفف قبف وردت  ومب ل لملرةقة اأ وردت ؛ وبع  فطام . قبف وردت ؛ وعِ  مراةف ثفثة: يف
 ا  ة الولــ  الصــاحل لتكــون لمِّــأهنــا مأــِفةســا اختةــار الزو ــة لــاةبة الــ ين واِلقــ ؛ : الــ ين ي عقــن ل ــا ااــ  اأول: اختةــار الــزو 

ـر َلة  ِأَر بَـفٍ  ل ول الر ول لقن هللا عقةـ  و ـقو: ا ،تعي لبِاءها عقن الرتبةة الصااة ،مربةة ت ةة لاهرة عفةفة ََ اهِلَـا َوِاََسـِبَها  :تـ ـِ َكن  ال  ََ ِل
يِن َترِبَـ   يَـَ اَ  ا ،َومَجَاهِلَا َوِلِ يَِِها ْ َفر  بِـَواِت الـ ِِّ ومـن هِـا يـرى عقَـاء الرتبةـة لن دور اأم يف تربةـة الطفـف يسـب  دور عقةـ (، ) متفـ  فَـا

 يف بطِها ةىت يكرب. ول ل ال اعر ةافظ إبراهةو إذ ي ول:  وذلك لكثرة مفحمتها لقطفف مِو تكويِ   ِةِا   ،اأب
 لع دت ْعبا  لةا اأعرال .......................اأم م ر ة إذا لع دهتا 

َزِعِِّ قَالَ  فم لختةار الزو ة؛ فكولك ةث عقن اختةار الزوج لاةا ال ين واِلق ؛ فوكَا اهتو اا  َ قَـاَل َر  ـول  انَِّ : َعن  َلِ  َةاِتٍِ ال 
َن ِديَِ   َوخ ق َ    فَ َم ِكمي وا   :اَلقَّن انَّ  َعَقة ِ  َوَ قَّوَ  َعق وا َتك ـن   ؛ِإَذا َ اءَك و  َمن  تـَر َ و  ِِ َوَفَسـادٌ ِإرَّ تـَف  َر  َِـٌة يف اأ  َوِإن   :قَـال وا اَي َر  ـوَل انَِّ  .ِفتـ 

َن ِديَِ   َوخ ق َ    فَ َم ِكمي وا   :قَالَ  ؟!َكاَن ِفة ِ  َم الر ـول  لـقن هللا عقةـ   ف ـ ( ؛ .ا ) الرتموي وةسـِ َثَفَث َمرَّاتٍ  ؛ِإَذا َ اءَك و  َمن  تـَر َ و  قـ َّ
  الـ ين عقـن كــف مسـوِِّغات ارختةـار اأخـرى؛ وذلــك أن ارختةـار عقـن ل ـا  الــ ين مـن لهـو مــا  ـقو  اختةـار الـزو ي عقــن ل ـاو 

و    لألورد الظـرو  الرتبويـة املسـت رة لرتبةـة فا ـقة يـِعو فةهـا اأورد للطَ مةِـة واأمـان  ؛    لقزو ي  عادهتَا الكامقة املطََِة
 ر ت رار املِ ود.ار تَاعةي، ويتمي   أ رهتو ال ر  الثاب  وا

 كَا لك  اا فم عقن التكافؤ بي الزو ي يف التعقةو والسن والو ط ار تَاع  والبةَة؛ ةىت يكون هِا  امسسام بي الزو ي .
مــن ال ــةطان الــر ةو عَــف   -وهــو مطفــة  - وذلــك بــوكر اأدعةــة الــه  صــن املولــود: اْــرة الزو ةــةالســِة يف املع إتبــا ااــ  الثــاع:  

قَـ   َوقَـالَ  :ب ول الر ول لقن هللا عقة  و قو تَـَِـا :ا َلَما ِإنَّ َلَةـ َك و  ِإَذا َلتَـن َله  َِـا ال َّـة طَاَن َوَ ِِّـا  ال َّـة طَاَن َمـا َرحَقـ  ـِو انَِّ القَّه ـوَّ َ ِِِّبـ  ، ِبس 
ا ملَ  َيأ رَّا  ال َّة طَان    اما الرتبةة الروةةة املبكرة لقطفف قبف وردت .من  و   اماٌ ةٌ  و وهوا  (،البخاري) افـَر حِقَا َوَل  

، وتظهـر  ِةِـا   ولـميت  عقـن ةةـاة الطفـف كـةو ـ  ةـافظ ال ـر  ااف ة  الطفف يف اافاظ عقن ةةات  ولـميت   ِةِـا  : اا  الثالث: 
 يف جمال الطفف والطفولة.  ت ريعاتالهوا احملافظة يف كف 

ـة و ـرم املسـا  لـا،  :لورا  ع ة مِها وق  لخو اافاظ عقن ةةاة اجلِي يف اا فم اتفال ف هاء املسقَي عقن لن ةةاة اجلِـي ففْو
وذلك أهنو اتف وا عقن لن إ  اط اجلِـي وإ هـاِ ااامـف يف  ِـي بعـ  مفـخ الـرور فةـ  ةـرام، ولـو كـان هـوا اا ـ اط لو اا هـاِ 

هللا قتقها إر لاـ ، فةـ خف اا هـاِ لـألم يف التميـرا الـوارد يف  لتفال الزو ي؛ أن هوا اا هاِ واا  اط قتف لقِف  اله ةرم
َ ِّ }قول  تعاىل :  تـ ق وا الِـَّف َ  الِِّه َةرََّم انَّ  ِإرَّ ِلا   (. 151 اأمعام:){َورَ تـَ  
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إي ـا  الع وبـة عقةهـا الـه  فَِـف ؛كـف لذى يصـف أمـ  لثِـاء  قهـا فةـ اا ـفم  مِـف  ة مـن لـور اافـاظ عقـن اجلِـي لنوهوا لورة اثمة
 قو إقامة اا  عقن الغام ية ةـىت تقـ . ومـا كـان ذلـك إر ةفاْـا  عقـن لر   ر ول هللا لقن هللا عقة  و  تودي حبةاهتا لثِاء ااَف، ف  
 ة  العِاية لجلِي لثِاء  ق . 

إذا كــان  لــألم ااامــف لن تفطــر يف رمأــان - مــ رعايــة لقسِــي ول -ل ــاح الف ــ  اا ــفم   ة مــن لــور اافــاظ عقــن اجلِــيولــورة اثلثــ
 وذلك ارص اا فم عقن  فمة اجلِي وتغويت  تغوية  ة ة. ااَف يأعفها ويؤثر عقن لميتها ويقمي  الأرر لا؛ 

ذلـك عـن راعـن اا ـفم العِايـة للصـمية الِفسـةة لقسِـي؛ و ف ـ  ة  الطفف يف العِاية للصـمية الِفسـةة لـ  وهـو  ِـي : اا  الرابف:  
؛ وقـــ  لثبـــ  الطـــا الِفســـ  لريـــ  العِايـــة للصـــمية الِفســـةة لـــألم ااامـــف لبتعادهـــا عـــن املِغصـــات واملزعســـات والصـــ مات الِفســـةة
  اا يث لن ااالة الِفسةة لألم يف فرتة  قها تؤثر  قبا لو إجيال  عقن اجلِي ةسا ةالتها الِفسةة!!!

كان من مظاهر رعاية اا فم ا ول الطفف قبف وردت  اافـاظ عقـن ة وقـ  املالةـة فسِي : اافاظ عقن اا  املايل لقاا  اِلام :  
 لورثـة اأةةـاء و ـةا  مصـةب  فةهـا، وذلك خ ةة ت سةو الرتكة بي اتوحيف الرتكاتوهو ما يزال  ِةِا  يف بطن لم ، فق   لوقف اا فم 

 يرد الفرل عقن الورثة مرة لخرى . و وحع  معطة  مصةب  عقن لم  ذكر ؛ فإن  اءت لمثن؛ ول
  لة  هِا جماٌل لوكرها !!وق  ذكر الف هاء لورا  لولك تبي ةرص اا فم عقن ولول ة  اجلِي يف الرتكة إلة  كامف ، 

 والدته. عند الطفل وقالعنصر الثالث: حق
ةــىت  ؛عـر  اا ـول الوا بــة لقطفـف عِـ  وردتـ وبعـ  لن عرفِـا اا ـول الوا بـة لقطفــف قبـف وردتـ ؛ ن  اآلن لِ أيهها المسههلمون: 

 -يف ةةاتِا اأ رية؛ وهوا اا ول تتَثف فةَا يق : مطب ها عَقةا  
َعــن  َلِ  ف ؛وةقــ  رل ــ  ؛والــ عاء لــ  ؛ ِةكــ  للتَــروذلــك للتــ ذين وااقامــة يف لذمةـ ؛ و : الســِة يف ا ــت بال املولــود  إتبــا : ولااـ  اأ

ـَرةٍ :ا ِ ـ   قَـالَ م وَ ـن َرِ ـَ  انَّ  عَ   َ ــَراِهةَو َفمَيََّكـ   بَِت اا  ِإبـ  ََّ  َوَدَعـا لَـ   ِلل رَبََكـِة َوَدفـََعــ   و لِـَ  يل غـ َفٌم فَ َتـَة ــ   بِـِ  الَّـِأَّ َلـقَّن انَّ  َعَقة ـِ  َوَ ـقََّو َفَسـ
رَبَ َوَلِ  َلِ  م وَ ن ؛ِإيَلَّ   . ا.)البخاري(وََكاَن َلك 

ع ـ   َر  ـوَل انَِّ عن املولود؛ فعن  ف   ةث ال ار  عقن الع : ة عِ الع ة اا  الثاع:  َـا قَالَـ   : مسَِ َهـا َلهنَّ ل مِّ ك ـر ٍح اِل  َزاِعةَّـِة َرِ ـَ  انَّ  َعِـ 
اََتِن م َكاِفََـَتاِن ، َوَعِن اجل َ  َْ اٌة اَلقَّن انَّ  َعَقة ِ  َوَ قََّو يـَ  ول  يف ال َعِ ةَ ِة : ا َعِن ال غ فِم  َْ ْـعرية ت ـتَف  الع ة ـة)الرتمـوي وةسـِ (؛ و ارِيَِة 

قـال ابـن ال ـةو: افالوبةميـة  عقن إْهار الفرر بِعَة هللا للول  الوي لمعو ب  عقن الوالـ ين، وال ـكر لـ  للتصـ ل بقميـو هـوا الع ة ـة.
سـرور العظـام؛ ْـكرا    وإْهـارا  لِعَتـ  الـه عن الول  فةها معىن ال رلن وال كران والف اء والص قة، وإلعـام الطعـام عِـ  ةـوادث ال

ْ ـر  االعـام لقِكـار الـوي هـو و ـةقة إىل ةصـول هـوا الِعَـة؛ فـألن ي  ـر  عِـ  الغايـة املطقوبـة  ه  غاية امل صود مـن الِكـار، فـإذا 
 .  فة املودود أبةكام املولود().  لوىل ولةرىا
عقـن اختةـار ار ـو ااسـن ، فكـان إذا رلى امسـا  قبةميـا  غـريا،  هللا عقةـ  و ـقولـقن لـولك ةثِـا : تسَةت  أبةـا اأمسـاءاا  الثالث: 

ي ـال هلـا عفـرة خأـرة  ولر ـا   ،ومسـن املأـطسف املِبعـث  ـقَا   ومسن ةـرل  ، ا و عالةة وقال لم  مجةقة غري لقن هللا عقة  و قوف   
عا الأفلة مساا ْعا اهل ى،   وملـا رلى  ـهةف بـن عَـرو م ـبف   ،لـ  مسـاا ر ـول هللا مطةعـا  العاو  ،وبِو الزيِة مساهو بين الْر ة ،ْو

 .يوم لقن اا يبةة قال  هف لمر كو وامتهن يف مسريا إىل  بقي فس ل عن امسهَا ف ال خمز وفا ـن فعـ ل عِهَـا ومل يسـقك بةِهَـا
َطَّاِب َرِ َ  انَّ  َعِ   ، قَاَل ِلَر  ٍف: و  َر ب َن اِل  ََ ؟»؟ قَـاَل: مَج ـَرة ، قَـاَل: « َمـا امس ـ كَ »روي َلنَّ ع  ـَهاٍب، قَـاَل: « ابـ ن  َمـن  ِْ ؟»قَـاَل: ابـ ن   « ممَـّن 

ر َقِة، قَاَل:  َكِ َك؟»قَاَل: ِمَن ااِ  : « أِبَيَِّها»قَاَل:  ، قَاَل: حِبرَِّة الَّاِر.« َلي َن َمس  ر  ََ رَتَقـ »؟ قَاَل: ِبَواِت َلظ ن، قَاَل ع  َقَك فـََ ـِ  اة  « واَلد ِر   َله 
رَتَق وا. َق   َقِ  اة  َ َسـةَِّا َعـن  َلبِةـ ِ ) فة املودود أبةكام املولود ربن ال ةو(، ويف البخـاري  ، فـََرَ َف الرَّ  ف ، فـََوَ َ  َله  َلنَّ َلَلا   :اَعـن  ابـ ِن ال 
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ٌف  :َةـز ٌن قَـالَ  :قَـالَ  ؟َما امس  كَ  :َ اَء ِإىَل الَِّأِّ َلقَّن انَّ  َعَقة ِ  َوَ قََّو فـََ الَ  َ َسـةَّاِ  ،َر ل غَـريِّ  امس ـ ا مَسَّامِةـِ  َلِ   :قَـالَ ، َلمـ َ  َ ـه   :قَـاَل ابـ ن  ال 
ا حَاَل   اا  ز ومَة  ِفةَِا بـَع     ََ  ا.َف

ــَر َلَةــ  ه و   :ااــ  الرابــف: الر ــا ب ســَة هللا مــن الــوكور واا ث وعــ م تســخط البِــات  ــ    ل ــول هللا تعــاىل:}َوِإَذا ب  ِّ ه  َْــفَّ َو   ِلأ  مـ َثــن 
ِم ِمن    وِء َما ب  َِّر بِِ  َلر  ِسك    َعَقن ه وٍن َلم  يَ       يف  َودِّا  َوه َو َكِظةٌو * يـَتَـَواَرى ِمَن ال َ و  َ ـونَ  م س  َاِب َلر َ اَء َمـا َ  ك  ،  58{) الِميـف: الرت 

رلة مِـو الـوردة ف ـ  روى مسـقو عـن لمـ  قـال: قـال ر ـول هللا لـقن هللا عقةـ  ولك  الر ول لقن هللا عقة  و ـقو عِايتـ  لملـ( ،  59
ــَو  و ــقو: ا َم ال ِ َةاَمــِة َلَ  َوه  ــو  ق َغــا َ ــاَء يـَ ِ َةــىتَّ تـَبـ  َوَ ــوَّ َلَلــابَِع   ا ويف ذلــك مــن الرتبةــة والتو ةــ  رقــتف  العــادات -َمــن  َعــاَل َ ــارِيـََتي 

 اجلاهقةة ما ر خيفن. 
ولفأـــف الر ـــاعة مـــا كامـــ  ةـــولي كـــامقي ل ـــول هللا تعاىل:}َوال َوالِـــَ ات  يـ ر ِ ـــع َن : ةـــ  الطفـــف يف الر ـــاعة وااأـــامةم : ااـــ  اِلـــا

ـن  َلرَاَد َلن  يـ ِتوَّ الرََّ ـاَعَة{. ول ـ  لثبتـ  البميـوث العقَةـة والصـميةة لن فـرتة عـام ََ ِ ِل ِ َكاِمَقي  َلي   طفـف َّنـوا  ي  ـرورية لةَِـو الَلو رَده نَّ َةو 
وذلك أن اأم مف ر اعة ولةـ ها لاقةـا تر ـع  ، لقخادمات واملربةاتاأم ف ترتك  ؛ فمن الو هتي الصميةة والِفسةة  قةَا   لبةعةا  

 :قال ال اعر القبِاع ) ل   ت   ال ين (. العطف وااِان الوي ر رقك  غريها
 َتس ة  من دم ققبها اِلفِّال..............ِ هاـــــــــَ ي ن بِول  ـــــــــــــــواأ م َلوىل الوال
 لن يغت وا من ث يها املهرال..............َِي وةسب هوـــــــــــــــــاأم م ر ة  الب

 يف ل رها من لمية وَخفل.............ه  ت ر ف  اأ ساَم واأرواَر ما
 ت    ب ِّر  بِ ٍء راق وإذا ار ............. امفٌ ــــــفإذا ه  احنِّط   فِ ٌء خ

ٌن فا لبع   اي ل م  فة  فا َن اأِّخفل..............الطفف  مثف  ال َِف َل  
َكــ   تـََ ــرَّ   ومـن هِــا كامــ  ةكَـة هللا  ــبميام  وتعــاىل يف إر ـا  مو ــن إىل لمــ  كـ  ت ــر عةِهــا ور  ـزن قــال هللا تعــاىل: }فـَـَرَدد َ ا  ِإىَل ل مِّــ ِ 

َهــا َور َ  ــ ِـ  ؛ فســبميان هللا تر ــف ولــ ها ويــرى العقَــاء لن الطفــف  ــ  لأمــن كقَــا للصــ ت  اأم إىل لــ رها(، 13) ال صــص: َزَن{َعةـ 
ََِف َعَقن َعة يِن وأتخو عقة  ل را ؛ ول ل هللا ةةث ي ول: }   (39ل :  ){ َوَلل َ ة    َعَقة َك َفَبَّة  ِمينِّ َولِت ص 

 الطفل بعد فطامه   وقالعنصر الرابع: حق
وبع  لن عرفِا اا ول الوا بة لقطفف عِ  وردت ؛ ن  اآلن لِعر  اا ول الوا بة لقطفف بع  فطامـ ؛ ويف ب ايـة  أيها المسلمون:

 -ممار ت  اةات  الطفولةة؛ ةىت مطب ها عَقةا يف ةةاتِا اأ رية؛ وهوا اا ول تتَثف فةَا يق :
لخرج لبـو داود عـن  ـهف بـن ، ف    َ ما يقزم من العقوم الأرورية ال يِةة وال مةوية :كتاب هللا عز و ف: لن يعقَ  وال اا  ولا  اأا

ء ا   معــاذ ر ــ  هللا عِــ  لن ر ــول هللا لــقن هللا عقةــ  و ــقو قــال: ا َم ال ِ َةاَمــِة َ ــو  ــا يـَــو  ــَف مبَــا ِفةــِ  ل ل ــِبَ  َوالِــَ اا  ََت   َِ ــَرَل ال   ــر آَن َوَع َمــن  قـَ
مـ َةا لَــو  َكامَــ   ِفــةك و  َلة   ِ  يف بـ ة ــوِت الــ    َ ِء ال َّــ ــَف ِلَــَوا، َسـن  ِمــن  َ ــو  َِ ــا َْــِ ك و  ِللَّــِوي َع ََ فأــف  عــن تكــرا هللا لصــاةا ال ــرآن ؟!ا، َف

، َرِ ــَ  انَّ  َعِ ــ  ، قَــاَل: قَــالَ  ِِّ َِ ــَق ــَرَل »َر  ــول  هللِا لــقن هللا عقةــ  و ــقو:  ولبويــ  يــوم ال ةامــة عقــن رقو  اِلف ــ ؛ فَعــن  بـ َري ــَ َة اَأ   َمــن  قـَ
ِ ، َوي ك    َ ــ ِء ال َّ ء ا  ِمث ــف  َ ــو  ــن  مـ ـوٍر َ ــو  ــا ِم ــِة ََت   َم ال ِ َةاَم ــو  ــِ  ل ل ــِبَ  يـَ ــَف ِب َِ ــ   َوَع ََ ــر آَن َوتـََعقَّ مـ َةا ال    ــا الــ   ََ ــاِن رَ يـَ  ــوم  ِلِ َســن َواِلَ ي ــِ  ة قََّت

ا ال   ــر آنَ فـَةَـ  ــورِن: مبَــا ك ِســة ََ ــِو َولَــ ِك  : أبَِخ  )ااــاكو ولــميمي  (؛ وقــ  لدر  املســقَون الســاب ون لمهةــة الرتبةــة عقــن ال ــرآن «. َِا؟ فـَةـ َ ــال 
وةفظــ  املولــ  ول  ابــن  ،فتســاب وا يف هــوا املةــ ان وتِافســوا، ي ــول اامــام ال ــافع  ر ــ  هللا: اةفظــ  ال ــرآن ول  ابــن  ــبف  ــِي

 . ات  ول  ابن     ِي لو  بف  ِيمأة  إىل الكتاب فتعقَ  ال رآن وةفظا :سرتيوي ول  هف الت اع ر
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، أن لكف اارام رِـف إ ابـة الـ عاء، َا يغوى ب  اأورد يِبغ  لن يكون ةفر  : ف: لر يرحق  إر لةبا  من الكسا اافلالثاع اا  
 َّ َ َعَث لَ ا  ْ ـَرب    َةـَراٌم َوَمق َبس ـ   َةـَراٌم ذََكَر الرَّ  َف ي ِطةف  السََّفَر َل ـ   َةـَراٌم َوَم    َ اِء اَي َربِّ اَي َربِّ َوَمط َع ََ َـَراِم غ رَبَ َر    يََ ي ِ  ِإىَل السَّـ َوغـ ِوَي ِلا 

ــَتَساب  لِــَوِلكَ   ةقصــمــر؛ ؛ وهــو  ؛ أن لعــو ااــرامفةعــود الطفــف عقــن لكــف ااــفل وكســا ااــفل وإمفــال ااــفلا ) مســقو (، فَــَ  َّ ي س 
ـوة ولكـف ااـرام؛ ف؛ لكِـاملؤ سـاتيعَـف يف إةـ ى واقعةة من لِر الواقف تؤي  هوا الكـفم؛ فهـوا ر ـف  ن ت ـف إَـا   تعـود عقـن الْر

ـوة مـن املـوالِي وك مـ  ة ـ  ال ـرع ، فةسَـف مـن خـفل  لف ةي ا عقن  ما ةىت  اول لن يأرب ل  بسهو مِها وأيخـو عـن ذلـك ْر
م، لكِ  املسكي كان ل  لفف كثري املِر ما لن يعاىف من مِر ةىت يس ط لرين الفراش مرة لخـرى، وكـ ن هللا ير ـف ذلك املال اارا

لعق  ي قف عن لكق  لموال الِا  للبالف، ا تَر هوا الر ف عقن هوا ااال أيخو من هِا ورـِر لـ  ولـ ا مـن هِـا ، ةـىت  إلة  إموارا  
ـوة كـ  ي ـاىف  اءت الب رى من عِ  هللا ةةث اْتك ن ةالة ابِ  هوا لصـ ي  لـ  فكـان خـري لـ ي  فِصـمي  أبن ي قـف عـن لخـو الْر

من خالص عَقـ  ولدخقـ  عقـن بةتـ  وةـي تِاولـ   من ةرام، فاْرتى اَا   ابِ ، قبف هوا الِصةمية وللر عقن لر ي خف عقن بةت  فقسا  
ف ــفن هللا ابِــ  مــن  بــة مصــوةا  احدادت قِاعتــ  وإرامــ  فتــاب إىل هللا تو : اي ل  لول مــرة يف ةةــا  لتــوول لــوة القميــو!!! ابِــ  تقفــظ قــا ف  

 !!مر  
ـ َل َك ِرح قـا  حَن ـن   ت يف  ـنِّ مبكـرة:الن يـ َعوَِِّدا عقن لداء العباد: الثالث اا  َهـا ر َمس  ـَطرِب  َعَقةـ  قَـَك ِللصَّـفِة َوال  ل ـول هللا تعـاىل:}َول م ر  َله 

ــَوى{ مـَر ح ق ــَك َوال َعاِقَبــة   َِــاء  َ ــب ِف ِ ــِِيَ  لــقن هللا عقةــ  و ــقو: ا وي ــول( ، 132) لــ : لِقتـَّ   ــو  َلبـ  ــو  ِللصَّــَفِة َوه  ــرِب وه و   ،م ــر وا َلو َردَك  َوا  
رٍ  َِاء  َع   َها َوه و  َلبـ  َأاِ فِ  ،َعَقةـ  ََ َِـه و  يف ال  ويؤخـو للِصـن ؛   ـن السـابعة فةـؤمر الصـأ للصـفة يف،  ( ل   ولبـو داود. ) ا َوفـَرِِّق وا بـَةـ 

فــإن هتــاون يف هــوا املرةقــة  ــاح لوالــ ا ا ــتخ ام الأــرب أتديبــا  لــ  عقــن مــا فــرط يف  ؛والتو ةــ  إذا قصــر يف لــفت  ةــىت  ــن العاْــرة
ل ومـن ل:ـن الو ـا ف يف  بةـا األفـا ،وي سف الطفف يف هوا السن عقن لـفة اجلَاعـة وةأـور لـفة اجلَعـة والعةـ ين،  ِا هللا

 .لصفة اجلَاعة الطمياب اأب أبِا   أداء لفة اجلَاعة يف املسس 
ِذ قَالَـ   ف    كَا يِبغ  ت ريب  عقن الصةام؛ ِ ـِ  م َعـوِِّ ه و  ِإن    الخرج البخاري ومسقو َعن  الر بـَةِِِّف ِب َةامـََِا الصِّـَغاَر ِمـِـ  َّـا َمص ـوم  َوم َصـوِِّم  ِلـبـ  ك 

اَء انَّ   َها  ِإىَل  ،َْ نِ َومَو  َعف  هَل و  الق ع َبَة ِمن  ال ِعه  ِسِ  فـََِس  ََس  ف طَارِ  ، ال  ا  ِعِ َ  اا ِ َِاَها ِإايَّ  ا.فَِإَذا َبَكن َلَة  ه و  َعَقن الطََّعاِم َلع طَةـ 
هـة الرتبويـة ويف اا يث ةسة عقن م روعةة مترين الصبةان عقن الصةام كَا ت  م. والصوم مـن الو ا ل ااافظ ابن ةسر معق ا : ي و  

ِــ  ويــؤمر بــ  األفــال ع ،يغــر  يف الــِف  الب ــرية ة ة ــة ااخــفص   تعــاىل ومراقبتــ  يف الســر وت ويــة اارادة وكــبن مجــار ال ــهوات
 . ا لاقتهو مِو السابعة وللت ريل

يهَقــون هــوا ااــ ؛  -أل ــفل –ففبــ  لقطفــف لن يعــة  لفولتــ ؛ فكثــري مــن اآللء  :والر ــة ااــ  يف القعــا والرتفةــ  :الرابــف  ااــ 
ويكقفون األفال بوا باهتو امل ر ةة والـ رو  الةومةـة كـ هنو يعَقـون للررـوت كِـرتول لمـرا وهنةـا؛ متسـاهقي ة هـو يف الرتفةـ  والِزهـة 

لمجعــي وإذا مظــر  إىل  ــة  اِلقــ  ؛ وهــوا ااــ  عامــف تربــوي فعــال يف ت ــكةف ْخصــةة اامســان يف  ــِوات الطفولــةوالقعــا واملــرر؛  
كِـ  للعـا للبِـات اعـن عا  ـة قالـ  : ف ؛:  هوا اا  وا ميا كال َ  ىف دعوت  لقن هللا عقة  و قوومثقِا اأعقن  ة   فَ  

ــِ َعن مِــ  ،  عِــ  الِــأ لــقن هللا عقةــ  و ــقو ، وكــان يل لــواةا يقعــل معــ  ، فكــان ر ــول هللا لــقن هللا عقةــ  و ــقو إذا دخــف ي
 .يسـرلن : ير ـقهن واةـ ة بعـ  اأخـرى؛ و ارم َا  : ارختفاء ةةـاء وهةبـةا) البخاري يف اأدب املفرد(؛ و ع فةسرلن إيل ، فةقعل م

 ولن الصـميابة اقتــ اء  للِــأ وت ـ ير ا أمهةــة القعــا الرتبويـة كــاموا يــ فعون للفــاهلو إىل القعـا وي ــسعوهنو عقةــ ، وكـان عــروة ابــن الــزبري
 !!ملروءة ر تكون إر بع  القعالعبوا فإن ااي ول لول ا: اي بين 
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اب لن يقعــا لعبــا  مجــةف  يســرتين إلةــ  مــن تعــا تَّــيِبغــ  لن يــؤذن لــ  لقصــأ بعــ  ارمصــرا  مــن الك   اي ــول اامــام الغــزايل ر ــ  هللا:
ِغص لـ  العـة  حبةـث ر يتعـا يف القعـا، فـإن مِـف الصـأ مـن القعـا وإرهاقـ  للتعقـةو دا َـا  رةـ  ققبـ ، ويبطـف ذكـاءا، ويـ ؛املكتا

 اةىت يطقا ااةقة يف اِلفص مِ  رل ا .
من امل اعر الِبةقة اله لودعها هللا يف ققوب اآللء واأمهات ْعور الر ـة لأورد والرلفـة لـو والعطـف عقـةهو، وهـو ْـعور كـرا يف و 

 تربةة اأورد وتكويِهو الِفس  لثرا العظةو. 
تر خ م اعر الرلفة والر ـة و ـ   الكبـار مـن اآللء واأمهـات عقةهـا، فِسـ  ر ـول هللا لـقن وهلوا :  ال ريعة يف مجةف الت ريعات 

 افة ــول لــقن هللا عقةــ  و ــقو  ؛هللا عقةـ  و ــقو جيعــف الر ــة ة ــا لقصــغار ةــىت يســقا ممــن ر يـرةو الصــغار امتســاب  الكامــف لإل ــفم
 (. ا)ل   والرتموي  َلِغريَ َ لَة َ  ِمَّا َمن  ملَ  يـ َوقِّر  َكِبريََ  َويـَر َةو  

َها قَاَل   يتعسا من ت بةف الِأ لقصبةان!! فوهوا لعرا    :َ ـاَء َلع ـَراِ ؛ ِإىَل الَّـِأِّ َلـقَّن انَّ  َعَقة ـِ  َوَ ـقََّو فـََ ـالَ :ا َعن  َعاِ َ َة َرِ َ  انَّ  َعِـ 
َةانَ  ا مـ َ بِِّق ه و   ؟!!تـ َ بِِّق وَن الصِّبـ  ََ  . ا)البخاري(.!!َلَوَلم ِقك  َلَك َلن  مـَزََ  انَّ  ِمن  قـَق ِبَك الرَّ  َةَ  :َ اَل َلقَّن انَّ  َعَقة ِ  َوَ قَّوَ فَـ !! َف
ور رةــز الــوكور عقــن اا ث، والعــ ل بــي اأورد مطقــوب يف مجةــف  ،عقــن لةــ  افــف يفأــف لةــ  :العــ ل يف العطةــة ااــ  اِلــام :

ــ  يقــزم الوالــ ين معامقــة  ،لو يف ت ــ ا اهلــ ااي واهلبــات والولــةة لو يف املعامقــة، لعطــاء لو يف احملبــة وال بقــة ااــارت  ــواء كــان يف ا فإم
فـف مكـان لألة ـاد  ،ولوا الع ل يست ةو لمر اأ رة وتِ   احملبة بي اجلَةف وتغر  الث ة بي لفراد اأ ـرة ؛ةلوردهو للع ل واملساوا

ــانِ الفعــن  ،والبغأــاء عِ  ــو ََ ــا  ب ــنِ  ِـ ع  ََ ه  ــَرة  ِبِ ــ   َرَواَةــةَ قَــاَل:ا َبِ ــرٍي َرِ ــَ  انَّ  َعِـ   َ ــِهَ   :َلع طَــاِع َلِ  َعِطةَّــة  فـََ الَــ   َع َر َلر َ ــن َةــىتَّ ت   
ِ ـِ  َرَواَةـَة َعِطةَّـة   : فـََ ـالَ فَـ ََتن َر  ـوَل انَِّ َلـقَّن انَّ  َعَقة ـِ  َوَ ـقَّوَ  .َر  وَل انَِّ َلقَّن انَّ  َعَقة ِ  َوَ قَّوَ  ـَرَة ِب  َ فَـَ َمَرت يِن  ؛ِإعِِّ َلع طَة ـ   ابـ يِن ِمـن  َع

ــوَل انَِّ  ــِهَ َ  اَي َر    ْ ــو   :َقــالَ  .َر : قَــالَ  ؟!َلع طَة ــَ  َ ــا َِر َولَــِ َ  ِمث ــَف َهــَوا :َقــالَ  .َلن  ل  َ َلو َردِك  ــِ ل وا بَــي  َ َواع  ــَردَّ  :َقــالَ  .فَــاتَـّ  وا انَّ فـََرَ ــَف فـَ
يف ااــ يث الِــ ب إىل التــ لف بــي ااخــوة وتــر  مــا يوقــف بةــِهو ال ــميِاء لو يــورث الع ــول  ا)متف  عقةــ (؛ قــال ابــن ةســر:اَعِطةـََّتــ   
 . ا ) فتن الباري(لآللء
عقـن لـميبة الصـااي وقـ  ةـث اا ـفم  ؛أن الصاةا  ـاةا وال ـرين لمل ـارن ي تـ ي :: ختري الصميبة الصااة هلو الساد  اا 

ـــف  لعامـــك إر ت ـــ  ا.  ،وةـــور مـــن لـــميبة اأْـــرار ،واأخةـــار ِمِ ـــا َوَر أيَ ك  ـــو داود  )ويف ااـــ يث الصـــميةن: ا َر ت َصـــاِةا  ِإرَّ م ؤ  لب
ء ومهـاوي ويف ختري األمياب الصااي لألبِاء  اية هلو من الوقو  يف ارحنرا  والبع  لو عـن مزالـ  السـو ؛ ( والرتموي بسِ  ةسن

 الردى. ول   لةسن من قال: 
 إن ال رين لل رين ي ت ي .................. واخرت من األمياب كف مْر 

 .ولميبة اأْرار داء وعَن تزي  لق قا الس ةو   َا   ،فصميبة اأخةار لق قا دواء تزي  لق قا م الا  وقوى 
 ربةِا لورد  عقةها كاموا معَة من هللا عقةِا!! هوا جمَوعة من اا ول اا فمةة، اله لو  أحبتي في الله:

عـن ابـن عبـا  قـال كِـ   خقـَف ر ـوِل هللِا لـقَّن هللا  عقةـ  و ـقََّو لِـا املثـف وال ـ وة يف الرتبةـة، ف لـقَّن هللا  عقةـ  و ـقَّوَ  وق   رب الِأ
ــا  َ ــك كقَــاٍت : اةَفــِظ هللاَ  َفظ ــك ، اةَفــظِ  :ا ــالفيوم  اَهــك ، إذا  ــ لَ  فا ــ ِل هللاَ ، وإذا ا ــتعِ َ   اي غــفم  ، إع لعقِّ ا جت  هللاَ جِتــ  

لن  فا ــتِعن  لِ  ، واعقــو  لنَّ اأمــَة لــو ا تَعــ   عقــن لن يِفعــو  ب ــ ٍء ، مل يِفعــو  إر ب ــ ٍء قــ  كتبــ  هللا  لــك ، وإِن ا تَعــوا عقــن
 .(ل   والرتموي ولميمي  )  ااأقفم  وَ فَِّ  الص مي فَ  يأ ر و  ب  ٍء مل يأ رو  إر ب  ٍء ق  كتب  هللا  عقةك ، ر ِفَع ِ 

ــِ  َوَ ــقََّو وََكامَــ   يَــوعــن  ــوِل انَِّ َلــقَّن انَّ  َعَقة  ــِر َر   ــا يف َةس  ــ   غ َفم   ِ :  ك  ــول  َة يـَ   ََ ــَر ب ــَن َلِ  َ ــَق ََ َفةِ ع  ــمي  ــاَل يل  ،ِ ي َتِطــة   يف الصَّ فـََ 
ِه بـَع   َر  ول  انَِّ َلقَّن انَّ   ََ ا حَاَل   تِق َك ِلع  ََ ةَِِك وَك ف  ممَّا يَِقةَكا َف َِ  .   . ) البخاري (َعَقة ِ  َوَ قََّو ا اَي غ َفم : َ وِّ انََّ وَك ف  بَِة
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 العنصر الخامس: المسئولية عن األوالد أمام الله يوم القيامة
لــقن هللا عقةــ  و ــقو يف  ي ــول، يــوم ال ةامــة عــن لوردكــوولون اعقَــوا لمكــو مســَ أيههها اابههاف الفوههمف واألمهههاا الفوههلياا:

ــف  رَ  ــَ وٌل َعــن  َرِعةَِّتــِ  ، َوالرَّ   َمــام  رَاٍ  َوَمس  ــَ وٌل َعــن  َرِعةَِّتــِ ، اا ِ ــو  َمس  ــو  رَاٍ  وَك ق ك  ِقــِ  وَ قولــ :ا ك ق ك  ــَ وٌل َعــن  َرِعةَِّتــ ِ اٍ  يف َله  ــَو َمس  ــر َلة  ه  ََ ، َوال 
َ وٌل َعن  َرِعةَِّتِ ، وَ  رَاِعَةةٌ  َاِدم  رَاٍ  يف َماِل َ ةِِِّ ِا َوَمس  َ وَلٌة َعن  َرِعةَِّتَها، َواِل  ـَ وٌل َعـن  َرِعةَّتِـِ ، يف بـَة ِ  َحو ِ َها َوَمس  الرَّ  ف  رَاٍ  يف َماِل َلبِةِ  َوَمس 

ــو  رَا ٍ  ــَ وٌل َعــن  َرِعةَِّتــِ اوَك ق ك   ــ  : الراعــ  هــو ااــافظ املــؤمتن املقتــزم لــفر مــا قــام عقةــ  ، ومــا هــو العقَــاءقــال ) متفــ  عقةــ ( ا  َوَمس 
 .، وال ةام مبصاا  يف ديِ  ودمةاا.ا ) ْرر الِووي(  مظرا ْ ء فهو مطالا للع ل فة ، ففة  لن كف من كان  مظرا

لـ  عـن ولـ ا يـوم ال ةامـة، قبـف لن يسـ ل الولـ  عـن إن هللا  ـبميام  وتعـاىل يسـ ل الوا :وي ول ابن ال ةو ر   هللا: قال بعـ  لهـف العقـو
ـِ َِا اِام َسـاَن ِبَواِلَ يـ ِ  ة س  ا { ]العِكبـوت: وال ا، فإم  كَا لن لألب عقن ابِ  ة ا ، فقفبـن عقـن لبةـ  ةـ . وكَـا قـال هللا تعـاىل: }َوَولَّـةـ 

َســـارَة { ]التميــرا: َليـ َهــا الَّـــِويَن آَمِـ ـوا قـ ـوا َلمـ ف َســـك و  َولَ  ي ــول ليأــا : }ايَ و [ ، 8 ِقــةك و  َ ر ا َوق ود َهــا الَّــا   َوااِ  [ ، فولــةة هللا لـــآللء 6ه 
أبوردهو  اب ة عقن ولةة اأورد آبل هو. فَن لمهف تعقةو ول ا ما يِفع ، وترك    ى، ف ـ  ل ـاء إلةـ  غايـة اا ـاءة، ولكثـر اأورد 

وتر  تعقةَهو فرا   ال ين و ِِ ، ف  اعوهو لـغارا  فقـو يِتفعـوا أبمفسـهو، ومل يِفعـوا إَّنا  اء فسادهو من قبف اآللء، وإمهاهلو هلو، 
اي لبــ  إمــك ع  تــين لــغريا ، فع  تــك كبــريا ، ول ــعتين ولةــ ا ، »آلءهــو كبــارا . كَــا عاتــا بعأــهو ولــ ا عقــن الع ــول، ف ــال الولــ : 

 «.ف  عتك ْةخا  
عقــةهو؛ والصــرب والتصــرب يف تعقــةَهو وتعويــ هو عقــن الطاعــة؛ واةفظــوهو مــن عقــةكو إلــفر لوردكــو؛ وال ةــام  أيههها المسههلمون:

قال لـقن هللا عقةـ  و ـقو: ا إنَّ هللاَ  ـا ٌف كـفَّ راٍ  عَـا ا ـرتعاا  ، لةفـَظ لم  ـةََّف ؟ ةـىت ي سـ َل الأةا  مف ال باب الفا   الطا  ؛ 
 .(ابن ةبان والبةه   والرتموي بسِ  لميةنالر ف  عن لهِف بةِت  ا) 

 ف وردكو لمامة يف لي يكو و تس لون عِهو فَاذا لمتو قا قون؟!!!
ويف ت ـكةف لخفقهـو و ـقوكهو، ومـا لمجـف عبـارة : ا إن  -مِـو وردهتـو  -ن لأل رة دور ا كبري ا يف رعاية اأورد إ أحبتي في الله:

السـِوات السـبف اأوىل لألبِـاء معطـةكو الت ـكةف وراء كف ر ف عظةو لبوين مربةيا، وكَا ي ول بع  ل ـاتوة عقـو الـِف  : العطـو  
      ال اعر: قالوكَا  الوي  ةكون عقة  اأبِاءا. وكَا قةف : االر ال ر يول ون بف ي صِعونا.

 عقن ما كان َعوََّدا  لب وا....................... ويِ     ْئ  الفتةاِن ِمِا 
 و العواقا عقن ة  قول ال اعر:وإمهال تربةة اأبِاء  ررة يرتتا عقةها َلو خَ 

 عادت عقن اآللء للِكبات......................إمهال  تربةة البِي  ررٌة 
 ةـف فعأـها عأـة ْـ ي ة، فم ، وملا  اءت دعاها لة بقهـا،  رل ر ف مار  كثري ا، وق  ِّم لقمي  فطقا ل :ولذكر قصة يف  اما اامهال

 !ول  لغري، ف سعتين ولقرتين عقن اجلررة ةىت لفأ    إىل ما ل  عقة  اآلن ؟ قال:  رق  بةأةذلكل  ما  قك عقن 
إن لــفر لورد  لن مغــر  فــةهو مــِهل مبةِــا يف مجةــف ْــَون ااةــاة، وذلــك بتعقــةَهو آداب الصــفة والصــوم  أيههها المسههلمون: 

 ه ةثتا عقةها ال ار  ااكةو.وغري ذلك من اآلداب الالطعام وال راب،  وار تَوان ودخول الب  وخرو  ، وآداب
   ،،،،،وأقم الصمة                                                      ،،،،،الدعاف    
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